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Faglig råd for helse- og oppvekstfag 
 

 

 

Referat rådsmøte 2/16 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 08.04.16 
hos Utdanningsdirektoratet, møterom 3.  
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Inviterte Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet 

Bjørn Harald Iversen, Delta, 

Ingri Bjørnevik, Fagforbundet  

 

Olav Østebø, Spekter,  

Eli Sogn Iversen, KS,  

Olaug Vibe, Virke,  

 Fra skoleverket/skoleeier Observatører 

Inviterte Sissel Havre, Utdanningsforbundet 

Anne Yun Rygh, 

Utdanningsforbundet,  

Catrine Utne Pettersen, KS 

skoleeier,  

Sina Ulvestad, EO  

Sigrun Heskestad, Helsedirektoratet 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Solveig Skillingsstad, 

Utdanningsforbundet, 

Kristin Vik, Delta 

Sissel Havre, Utdanningsforbundet 

Sina Ulvestad, EO 

Fride Burton 

 

 

Møteleder 
Tonje 

Thorbjørnsen 
Referent Fride Burton 

 8. april 16 Kl. 09:30   

8. april 16 Kl. 15:00    

  Total tid 5,5 timer 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Tonje Thorbjørnsen Olav Østebø 

Leder Nestleder 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Saksliste 

 

Sak 12/16: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved Tonje Thorbjørnsen 

Sak 13/16: Rapport fra yrkesfaglig utvalg helse, oppvekst og velvære ved Tonje Thorbjørnsen 

Sak 14/16: Behandling endringsforslag ambulansefag ved Tonje Thorbjørnsen og Olav Østebø  

Sak 15/16: Presentasjon arbeidsgrupperapport tannhelsesekretærfaget ved Camilla Hansen 

Steinum, Tannlegeforeningen  

Sak 16/16: Behandling arbeidsgrupperapport tannhelsesekretær og arbeidsgrupperapport BUA-

faget ved Tonje Thorbjørnsen 

Sak 17/16: Utviklingsredegjørelsen del 2, v/Tonje Thorbjørnsen 

Sak 18/16: Europass fagbeskrivelse portør ved Olav Østebø og Fride Burton 

Sak 19/16: Diverse orienteringssaker (Helsedir, FR, UDIR) 

Sak 20/16: Eventuelt 

 

 

Sak 12/16: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved Tonje 

Thorbjørnsen 

Agenda ble godkjent etter oppretting av dato. 2 saker ble meldt til eventuelt.  

 

Sak 13/16: Rapport fra yrkesfaglig utvalg helse, oppvekst og velvære ved Tonje 

Thorbjørnsen 

Rapport fra yrkesfaglig utvalg ble lagt fram 01.03.15 og presentert for AU i møte 10.03.16. 

Rapporten finnes her: http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/yrkesfaglig-

utvalg-for-helse-oppvekst-og-velvare.pdf 

 

Kommentarer til rapporten: Y-veien er nevnt i alle rapportene. Helsefagarbeider: EØS-direktivet – 

behov for juridisk vurdering mht. krav til sykepleierutdanningen. Står lite om hvordan forbedre 

kvalitet i bedriftene. Rådet kan ev. se mer på dette. Kontinuitet i instruktør- og veilederrollen er 

vesentlig for god kvalitet og oppbygging av kompetanse i virksomhetene. 

  

Sak 14/16 Behandling av endringsforslag ambulansefag fra rådet til UDIR (se vedlegg) 

ved Olav Østebø og Tonje Thorbjørnsen 

Jf. vedtak fra møtet 10.02.16: «Rådet legger til grunn arbeidsgruppens rapport i det videre 

arbeidet med ambulansefaget. Rådet lager et endringsforslag for ambulansefaget som behandles 

på AU-møtet 16.3 med sikte på vedtak i rådsmøtet 08.04.16.»  

 

Olav Østebø orienterte om endringsforslaget. Det skal være samsvar mellom endringsforslaget og 

utviklingsredegjørelsen. AU tar initiativ til et møte mellom UDIR og Helsedir. etter dette 

rådsmøtet. Mange lager nå modell med studiekompetanse for å omgå alderskravet. Dette er ikke 

en ønskelig utvikling. Forslag til modell bør presenteres for utdannings- og helsemyndighetene for 

drøfting. Ønskelig om ny modell kan tas i bruk fra høsten 2018. Man må finne løsninger for 

det/de kullene som eventuelt faller mellom overgangsordningen for ny akuttforskrift og ny 

modell.  

 

Tonje Thorbjørnsen refererte til godt møte med statssekretæren 16.03.16, der endringsforslag 

ambulansefag ble presentert. Leder og nestleder hadde møte med KD og HOD i januar 2016. 

Hensyn til forsvarlighet og pasientsikkerhet er vektlagt fra helsemyndighetene og tjenesten. Må 

ha en lisens eller autorisasjon på begge på ambulansebilen. Om man kan få dette i løpet av 

læretiden kan man få en midlertidig lisens for fagbrevet. Dette må diskuteres med 

helsemyndighetene jf. punktet over. Det var et klart premiss fra arbeidsgiversiden ved utredning 

av bachelorutdanning i paramedic i 2014 at ambulansearbeideren skal være grunnmuren i 

tjenesten i overskuelig framtid. I dag er det 225 godkjente lærekontraktene i faget. Under 

halvparten er rettselever.   
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Vedtak: FRHO sender endringsforslag ambulansefag til UDIR etter rådsmøtet 08.04.16, samt at 

det inngår i utviklingsredegjørelsen del 2 med frist 15.04.16. AU tar initiativ til møte med 

henholdsvis Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet 04.05.16.  

 

Sak 15/16: Presentasjon av arbeidsgrupperapport tannhelsesekretærfaget (vedlegg) 

ved Camilla Hansen Steinum, Tannlegeforeningen (kl 10.40) 

Rapport fra arbeidsgruppe ble levert 01.02.16. Camilla Steinum fra Tannlegeforeningen 

presenterte rapporten og svarte på ev spørsmål fra rådet. (Se vedlagte presentasjon). 
 

Sak 16/16: Behandling arbeidsgrupperapport tannhelsesekretær og behandling 

arbeidsgrupperapport Barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA) ved Tonje Thorbjørnsen  

Rådet behandler utviklingsredegjørelsen del 2, herunder arbeidsgrupperapportene BUA og 

tannhelsesekretær.  

 

Vedtak: FRHO tar arbeidsgruppenes rapporter til etterretning og disse legges til grunn for 

tiltaksforslag i utviklingsredegjørelsen del 2, 2016.  

 

Sak 17/16: Utviklingsredegjørelsen del 2 ved Tonje Thorbjørnsen/Olav Østebø 

AU presenterer sammendrag av utviklingsredegjørelsen og refererer fra AU-møte med 

statssekretær.  

 

Utkast ble diskutert. Rådsleder retter opp i tråd med diskusjonene i rådet. Eli Sogn Iversen 

sender innspill til rådsleder for BUA-faget og Catrine Utne Pedersen sender innspill til rådsleder 

om «kvalitet i alle ledd». Rådssekretær lager litteraturliste og sender rådsleder. 

  

Vedtak: FRHO gir AU fullmakt å sluttføre utviklingsredegjørelsen som skal oversendes UDIR 

innen fristen 15.04.16. 

 

Sak 18/16: Europass fagbeskrivelse portør (se vedlegg) ved Fride Burton og Olav 

Østebø 

Rådet har fått bestilling fra UDIR å lage fagbeskrivelse for portørfaget. Forslag fra fagbeskrivelse 

ble diskutert.  

 

Vedtak: Rådssekretær sender rådets forslag til fagbeskrivelse og engelsk tittel til UDIR.  

 

Sak 19/16: Diverse orienteringer (HELSEDIR, FR, UDIR) 

a) Orientering ved Sigrun Heskestad, Helsedir. om Kompetanseløft 2020. Helsedirektoratet 

fikk før jul i oppdrag fra HOD om å utarbeide et forslag til helhetlig plan for gjennomføring 

av Kompetanseløft 2020 med frist 1. mars 2016. K2020 inneholder 6 ulike strategier, 51 

oppdrag/prosjekt under disse. Oppdraget omfatter også å utvikle bedre statistikk for 

personell og kompetansebehov i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, herunder 

framskrivinger som kommunene kan bruke i sin planlegging. Helsedir. vurderer alle 

tiltakene i sammenheng for å gi grunnlag for prioriteringer. Profilen i Kompetanseløft 2020 

er et paradigmeskifte ift forrige Kompetanseløftet 2015 med hensyn til vekting på 

spesialisert kunnskap og høyere utdanningsbehov i kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Ett av tiltakene omfatter tilskudd til rekruttering av helsefagarbeidere 

og sykepleiere til kommunen. Statsbudsjettet6 for 2016 viser til gode erfaringer fra 

yrkeskonkurranser og rekrutteringspatruljer som kan vurderes i denne sammenheng.   

 

b) Orientering rådsleder Tonje Thorbjørnsen:  

 

- Fellesmøte SRY/FR 04.04.16 Det ble lagt fram rapport fra NIFU v/Per Olaf Aamodt om 

yrkesfaglærerløftet. Rapporten skiller mellom «sterkt koplede fag», eller «løst koblede 

fag». HO blir beskrevet som et utdanningsprogram med «løst koplete fag».  

- Rådene gjennomgikk prosess gjennomgang tilbudsstruktur, ressurser som blir lagt inn 

i arbeidet ble diskutert. Er man primært rådgivere eller parter i et samarbeid? Rådet 

skal bli mer tydelig på dette framover. Ambulansefag endringsforslag – en prøvestein 

mht endringsviljen til alle.  
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- Kompetansesentre/ «landslinjer» ble diskutert - brukt i en løsere betydning enn 

begrepet kompetansesenter i helsesektoren. Det er mer snakk om nettverk knyttet til 

skole, fagmiljø, arbeidsplass. 150 av de 250 fagene er små, derfor ikke reelt tilbud i 

hele landet. SRY tok initiativ til å etablere en arbeidsgruppe bestående av noen faglige 

råd for å se nærmere på spørsmålet om bruk av kompetansesentra i små fag i vgo. 

FRHO ønsker delta i gruppen. Nina Lystad meldes inn som forslag til UDIR.  

- Tonje Thorbjørnsen informerte om rådets høringssvar knyttet til Høring – Endringer av 

læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget. Høringsdok se: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing--endringer-av-

lareplaner-for-vg2-helsearbeiderfag-og-vg3-helsearbeiderfaget/ 

Rådet diskuterte videre tilbakemelding til UDIRs forslag til endring i 

helsefagarbeiderfaget etter høring. Rådet sender UDIR tilbakemelding etter dette 

møtet. Rådet vektla bla følgende i sin tilbakemelding: At hovedarbeidsarenaen er 

kommunehelsetjenesten og dette må vektlegges. Formålet med revisjonen er å ivareta 

arbeidslivets behov for kompetanse. Gjenkjenning av de vanligste tegn på sykdommer 

og skader og gjenkjenne sykdomsforverring er kjernefunksjonen til helsefagarbeidere. 

De må kunne gjenkjenne sykdomsforverring, slik at de kan formidle videre til annet 

helsespersonell. Rådet anbefalte derfor at læreplangruppens forslag opprettholdes. 

Rådet støttet også at måltider legges inn igjen på Vg2. FRHO anbefalte at det siste 

begrepet «målrettet miljøarbeid» brukes i læreplanen. 

 

c) Orientering medlemmer FR: Ingrid Bjørnevik orienterte om temahefte knyttet til oppvekst. 

Infoen sendes til rådet etter møtet.  

 

d) Orienteringer UDIR: Forslag til revidert forskrift for prosjekt til fordypning ble vedtatt av 

Kunnskapsdepartementet 26.02.2016. Faget bytter navn til «Yrkesfaglig fordypning», 

formålet med faget presiseres og vurderingsordningen presiseres. Utdanningsdirektoratet tar 

sikte på å publisere revidert forskrift på udir.no innen utgangen av april. Endringene trer i 

kraft fra høsten 2016. Rådsmedlemmer bes sjekke udir.no for info om hva som det ble 

gjennomslag for og ikke i opprinnelig forslag.  

 

    

Sak 20/16: Eventuelt 

 

Orientering om konferanse: Tonje Thorbjørnsen orienterte om konferanse Danmark og sender 

rådet mail om konferanse Nordvett 7.-8. juni om FY i et nordisk perspektiv og helse. 

Deltakelse dekkes ev av organisasjonene.  

 

Klagenemnd ambulansefag: Bestilling mottatt fra UDIR v/Sølvi Wangen 

Vedtak: Vara fra Delta- Bjørn Harald Iversen følger opp bestilling for arbeidstaker, Olav 

Østebø følger opp bestilling for arbeidsgiver. Anne Yun Rygh - følger opp bestilling fra 

skolerepresentant. Rådssekretær sender covernotat med bestillingen. Frist tilbakemelding 

20.04.16 direkte til Sølvi Wangen med kopi rådssekretær.  
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